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خطبه

2مالك 1خير هللاي أحمد رب   : قال محمد هو ابن مالك1

گفت: رپوردگارم یعنی خدای یکتا را میستایم رد حالی هک بهترین مالک است. -هک او ابن مالک است-محمد 
و آله المستكملين الشرفا          النبي المصطفى: مصلياً على 2

رد حالی هک دورود میفرستم رب ایپم آور ربزگیده و خاندانش هک زبرگواری را هب حد امکل رسانده اند.
به محوية النحو مقاصد ألفية في هللا أستعين و :3

جویم. ی اهداف نحو است، یاری میای هک ردربگیرندهو از خداوند رد ]تألیف کتاب[ الفیه
7 6و تبسط البذل بوعد منجز             موجز     5: تقرب االقصى بلفظ4

خواهد شد، بخشش را گسترش قق ای هک هب زودی مح کند و هب وسیله وعده]الفیه ای هک[ با الفاظی کواته ]معانی[ بعید را ]هب ذهن[ زندیک می 
دهد.می
10ألفية ابن معط 9فـائقة         8سخط بغير رضا تقتضى و :5

است. کند و رب الفیه ابن ُمعطی ربرتی یافتهرد حالی هک خشنودِی ]مخاطب را[ بدون رهگوهن انرضایتی تأمین می
تفضيال             مستوجب ثنائى الجميال 11حائز بسبق هو و :6
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حالی هک الفیه ابن معطی هب علت پیشینه اش حازئ ربرتی و زساواِر ستایش زیبای من است.رد 
وافرة             لي و له في درجات اآلخرة بهبات يقضي هللا: و 7

و ]دعا میکنم هک[ خداوند رد ردجات آرخت ربای من و او هب هدایای رفاوانی حکم کند)عطا کند(.
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آنباب اول: کالم و اجزای 

1الكلم حرف ثم   فعل و اسم و              «استقم»: كالمنا لفظ مفيد كـ 8

ف است.است و ]انواع[ کلمه اسم، فعل و رح« استقم»لفظ مفیدی )یعنی اافده کننده ی معنا( همانند  ]نحویون[ ما ]زند[ کالم
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تعریف کلمه و قول

1بها كالم قد يؤم   : واحده كلمة و القول عم  و كلمة9

شود.، کالم قصد میشود( و گاه نیز از کلمه، کلمه است اما قول ]اصطالحی[ رفاگیررت است)کالم و کلمه را شامل می«َکِلم»مفرِد 
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نشانه های اسم، فعل و حرف
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و مسند لالسم تمييز حصل «أل»: بالجر  و الت نوين و الن دا و01

میشود. ربای اسم هب وسیله رج)مجرور هب رحف رّج یا اضاهف(، تنوین رگفتن، منادی واقع شدن، ال رگفتن و مسند واقع شدن، تمازی حاصل
فعل ينجلي «أقبلن » «نون»و       «افعلي» «ءيا»و  «أتت»و  «فعلت» «ءتا»ـ: ب11

ارم( و نون رد  01( و یاء رد ِافعلی )صیغه ماضی 4صیغه  ( و أتت )اتء ساکنهُت َت ِت ماضی : 01و  01و  7صیغه فعل هب وسیله اتء رد فعلَت )
کار  .شودمیأقبلنَّ )نون تأکید( آش

«يشم »ـك «لم»فعل مضارع يلي                   «لم»و  «في»و  «هل»ـ: سواهما الحرف ك12

...مانند هل، فی و لم،رهآنچه غیر از این دو، رحف است 
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و نشانه هایش اقسام فعل
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«يشم »ـك «لم»فعل مضارع يلي                   «لم»و  «في»و  «هل»ـ: سواهما الحرف ك12

... فعل مضارع ]فعلی است هک[ بعد از لم رقار میگیرد؛ مانند ]لم[ َیَشمَّ 
فعل األمر ان امر فهم «الن ون»ـب       مز و سم «ءالت ا»ـ: و ماضي األفعال ب31

با ]قبول  -ارگ مفهوم ارم از آن فهمیده شد-و هب وسیله اتِء ]تأنیث ساکنه مانند أتْت[ افعال ماضی را ]از مضارع و ارم[ متمازی کن و فعل ارم را 
رکدِن[ نون تأکید نشاهن گذاری کن)تشخیص بده(. 

«حي هل» و «صه»فيه هو اسم نحو     محل  «لن ونا»ـ: و األمر ان لم يك ل14

.ارگ رد ]لفِظ حاکی از[ ارم جایی ربای نوِن ]تأکید[ نباشد)نون تأکید نگیرد(، آن لفظ، اسم است؛ مانند ساکت باشد، بشتاب و
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یمبنباب دوم: معرب و 

تعریف مبنی

23من الحروف مدني 1: و االسم منه معرب و مبني  لشبه51

وف است.دیگر مبنی اند و علت ]مبنی شدن بعضی از آنها[، وجوِد شباهت زندیک کننده)ُمُنی( هب رحبعضی از اسم اه معرب و بعضی 
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اقسام شباهت مبنی به حرف

3«هنا» في و «متى»و المعنوي  في           «جئتنا» 2الوضعي  في اسمى 1: كالش به61

ای هک رد متی و هنا است.شود؛ و همچنین مانند شباهت معنویَت ، ان( یافت می«)جئتنا»ای هک رد دو اسِم ]موجود رد[ وضعی شباهتمانند 
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تأث ر و كافتقار أص ال : و كنيابة عن الفعل بال17

یز شباهتی[ همانند نیازی هک آنکه معمول رقار گیرد)مانند اسماء افعال( و ]ن و ]نیز شباهتی[ همانند انئب شدِن اسم از فعل)عامل شدن( بی 
اصیل باشد)مانند نیاز موصول هب صله(.
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تعریف معرب

«1سما» و «أرض»: و معرب االسماء ما قد سلما        من شبه الحرف كـ81

زمین و اسماند، مانند: و اسماء معرب آنهایی هستند هک از شباهت هب رحف سالم
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فعل معرب و مبنی

: و فعل أمر و مضي بنيا و أعربوا مضارعا إن عريا91

اند ارگ عاری باشد از ...اند و مضارع را معرب رکدهو فعل ارم و ماضی مبنی شده
«فتن من يرعن»كـ إناث نون                     : من نون توكيد مباشر و من02

مفتون  هک ( مانند: آن زانن کسی01و  6( و از نون تأنیث )صیغ 04، 01، 7، 4، 0... ]ارگ عاری باشد از[ نون تأکید مبارش)صیغ خمس 
آورند.شده است را هب شگفت می
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در بناء بودن سکون اصل  و مبنی بودن حروف

ي  أن يسك نا: و كل  حرف مستحق  للبنا                    و األصل في المبن21

و همه رحوف شایسته مبنی بودن هستند و اصل رد مبنّی، ساکن بودن است.
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بناء انواع

«كم» الس اكن و «حيث» ،«أمس» ،«أين»: و منه ذو فتح و ذو كسر و ضم         كـ22

تند مانند: هچ مقدار؟مبنیات ساکن هس ، و بعضی از ره جاو بعضی از مبنیات، مفتوح، مکسور و مضموم اند مانند: کجا؟، دریوز، 
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اعراب اصلی
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«أهابا لن»: و الر فع و الن صب اجعلن إعرابا               السم و فعل نحو 23

ربای اسم و فعل، رفع و نصب را هب عنوان ارعاب رقار بده مانند: رهزگ نخواهم رتسید.

ص الفعل بأن ينجزما: و االسم قد خص ص بالجر  كما قد خص  24

همانگوهن هک فعل هب مجزوم شدن اختصاص یافته است، اسم نیز هب مجرور شدن مختص شده است.

عالمت اعراب اصلی

«يسر   عبده هللا ذكر»: فارفع بضم  و انصبن فتحا و جر                كسرا كـ25

ند ]از بنده[، بنده را رحکت کسره ارعاب رّج بده مانند: یادرکدِن خداوپس با رحکت ضّمه، ارعاب رفع، با رحکت فتحه ارعاب نصب و با 
کند.مسرور می

«نمر بني أخو جا»: و اجزم بتسكين و غير ما ذكر                ينوب نحو 26

شود، مانند: ربارداِن می ،و با رحکت سکون مجزوم کن و غیر از آنچه گفته شد)ضم و فتح و کسر و سکون( نیز رد ارعاب جانشین آنچه گفته شد
بنی َنِمر آُمند.
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مواضع اعراب نیابی
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یک: اسماء ستّه
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اصف األسماء من ما «ياء»و اجرر بـ        «األلف»بـ انصبن و «واو»ـ: و ارفع ب27

کنم، با واو، رفع، با الف، نصب و با یاء، رّج بده.اسم اهیی را هک وصف)ِذرک( می
بانا منه «الميم» حيث «الفم»و                أبانا صحبة إن «ذو» : من ذاك82

کار کند و نیز « ذو»از آن اسم اه،  گامی هک معنای دارندگی را آش گامی هک میم از آن جدا)حذف( رگدد.« فم»است هن هن
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في هذا األخير أحسن 1الن قص و               «هن» و كذاك «حم» «أخ» «أب»: 29

حم و هن همچون ذو و فم است و نقص)ارعاب هب رحکت( رد این مورد آرِخ)هن( نیکورت است.أب و أخ و 
من نقصهن  أشهر 3قصرها و يندر تالييه و «أب»: و في30

ه حاالت( انتها رد هم  رد أب و دو واژه بعد از آن )أخ و حم( ارعاب نقص )ارعاب هب رحکات( انرد است و ارعاب هب قصر )الف رد
رد این هس واژه از ارعاب نقصشان مشهوررت است.

«اعتال ذا أبيك أخو جا»كـ «اليا»: و شرط ذا اإلعراب أن يضفن ال                  لـ31

کلم. مانند: ربارِد پدِر تو با  رفازی آُم.رسو رشط این ارعاب آن است هک این اسامی شش گاهن اضاهف شوند اما هن هب یاء مت
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دو : مثنّی

وصال مضافا بمضمر إذا «كال»ع المثن ي و ارف «األلف»: بـ32

گامی هک رد حالِت مضاف بودن هب ضمیری متصل شده است)مانند: ِکالهما (، رفع بده.2هب وسیله الف، مثنی و ِکال را هن
يجريان «ابنتين» و «ابنين»كـ                    «اثنتان» و «اثنان» كذاك «كلتا»: 33
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شود.کلتا، نیز این چنین است)همانند کال( و حکم ارعاب نیابِی اثنان و اثنتان همانند ابنین و ابنتین جاری می
جر ا و نصبا بعد فتح قد ألف            «األلف»جميعها  في «ءاليا» : و تخلف43

شود.ی ازفوده شده ]هب آرخ لفظ[ رحف یاء رد همه موارد جانشین رحف الف میبعد از فتحهو رد حالت رّج و نصب 
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جمع سالم مذکر
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«مذنب» و «عامر»جمع  سالم      و انصب          اجرر «يا»بـ و «واو»: و ارفع بـ35

م ذمرک عاقل( و ذمُنِب)وصف ذمرک عاقل( را هب ... وسیله واو، رمفوع و با یاء، مجرور و منصوب کن جمع سالم عارم)اسم َعلَ
«األهلونا»و  5ألحق بابه و «عشرونا»ذين؛ و به  4: و شبه36

... و مانند آن دو )عارم و ذمنب( را ]هم همین طور ارعاب بده[؛ و ملحق شده است هب آن)جمع سالم ذمرک( عشروَن و بابش و اهلون و 
 ...
8«الس نونا»و  7شذ « أرضون»و               ؛«عل ي ونا»، «عالمون»و « أولو: »73

... و اولو، عالمون و علیون؛ و ارضون و سنون و بابش خالف اقعده هستند.

←
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يط رد قوم عند 2هو و الباب ذا                    يرد قد «حين» 1و بابه؛ و مثل :38

گام مضاف شدن و ارعاب هب رحکت رب روی نون( وارد شده  ... و این باب)باب سنون( گاهی مانند لفظ حین)حذف نشدن نون هن
)هب کار رفته( است و اینگوهن کارربد زند قومی ]از نحوییون از جمله رّفاء[ رفاگیر است.

4نطق بكسره من قل  و فافتح                التحق به ما و مجموع «نون»: و 39

اند، کم هستند.م ذمرک و آنچه هب این جمع ملحق شده است را مفتوح کن و کسانی هک این نون را مکسور رد گفتار هب کارربدهپس نون جمع سال 
فانتبه استعملوه ذاك بعكس                   ق بهالملح و ثن ي ما «نون»: و 40

اند؛ پس آگاه باش.هب کار ربده جمع سالم ذمرک)هب صورت مکسور(و رعب نون آرخ اسماء تثنیه بسته شده و ملحقات مثنی را ربعکس نون 
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مؤنث سالمجمع 

سر في الجر  و في الن صب معايكقد جمعا              « الف»و « تا»: و ما بـ14

رگدد.صب، مکسور مین  شود ]خواه ذمرک باشد یا مؤنث[، رد ره دو ارعاِب رّج وآن لفظی هک هب وسیله اتء و الِف ]زائده[ جمع بسته می
2قبل أيضا ذا فيه «أذرعات»كـ               جعل قد اسما ال ذي و «أوالت»: كذا 24

ث[ این ارعاب مانند جمع سالم مؤنث است و این ارعاب رد آنچه هک ]رب وزن جمع سالم مؤن صاحبان( نیز رد پذریش «)اوالت»اژه و
ت.موِضعی رد شام هک مفرد آن أرذهع)جمع رذاع( است( نیز قبول شده اس «)أرذعات»(، مانند است علم شدهو اسم واقع شده است)
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غیر منصرف

1ردف« أل»ما لم يضف أو يك بعد               ما ال ينصرف« الفتحة»: و جر  بـ43

غت طّی[ رقار نگرفته باشد)بدون ال ل  و آن لفظی هک منصرف نیست، اتزمانیکه اضاهف نشده یا بعد از اِل ]تعریف، موصوهل یا زائده یا أم رد
شود.باشد(، با فتحه رّج داده می
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افعال خمسه

«تسألونا»و « تدعين»رفعا و «               الن ونا« »يفعالن»: و اجعل لنحو 44

عالمت رفع رقار بده.« تسألوَن »و « تدعیَن »تفعالن، تفعلین، یفعلون و تفعلون(، «)یفعالن»و نون را ربای افعالی همچون 
«مظلمةلم تكوني لترومى »كـ        : و حذفها للجزم و الن صب سمة45

َمًه: ای زن این گوهن نبودی هک ستمی را  لَ حذف این نون، عالمت است ربای زجم و نصِب ]آن افعال[. مانند: لم تکونی ِلتَرومی َمظْ
قصد کنی.
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مواضع اعراب تقدیری

معتل اعراب تقدیری در اسم

«مكارماالمرتقي »و « المصطفى»: و سم  معتل ا من األسماء ما                كـ46
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کارَم: صعودکننده رد صفات نیکو( را ]هک هب الف و یاء ماقبل مکسور مختوم هستند[ مع  تل بنام.اسمائی مانند مصطفی و رمتِقی)رمتقی م
و هو ال ذي قد قصرا جميعه: فاألو ل اإلعراب فيه قد را 47

پس رد نوع اول)مصطفی( ارعاب رد جمیع حاالت تقدریی است و آن اسمی است هک مقصور انمیده شده است.
أيضا يجر   كذا: و الث ان منقوص و نصبه ظهر               و رفعه ينوي 48

هب علت سنگینی ضّمه رب  شود)تقدریی استشود و همچنین رفعش رد نیت رگفته میو نوع دوم، اسم منقوص است و نصِب آن ظاره می
روی یاء( و رّجش نیز ماننِد رفعش، رد نیت ]و تقدریی[ است. 
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فعل مضارع معتلّ 

عرففمعتل ا « ياء»او « واو»أو «ألف»فعل آخر منه : و أي 49

شود.ره فعِل ]مضارعی[ هک ]رحف[ آرِخش الف، واو یا یاء باشد، ]زند نّحاة هب[ معتل شناخته می
«يدعو يرمي»انو فيه غير الجزم                  و أبد نصب ما كـ« األلف»: فـ50

کن ف آرخش[ الف ]است[، ]همه رحکات[ غیر از زجم)رفع و نصب( را رد نیت بگیر)تقدریی بدان هب علت انمم پس رد ]فعلی هک رح
بودِن رحکت دادن هب الف( و نصب فعلهایی همانند یدعو و ریمی را ]هک رحف آرخشان واو و یاء است هب علِت خّفت فتحه رب روی واو و 

یاء[ ظاره کن.
حكما الزماذف جازما             ثالثهن  تقض : و الر فع فيهما انو و اح51
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و عالمت رفع را رد آن دو)یدعو و ریمی( رد نیت بگیر)تقدریی( و ره هس این رحوف را حذف کن رد حالی هک زجم دهنده ]افعال معتل[ 
هستی، ات حکم الزمی را حکم رکده باشی.
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باب سوم : معرفه و نکره

تشخیص معرفه و نکره

ذكرامؤث را أو واقع موقع ما قد « أل»: نكرة قابل52

یا رد موقعیت اسمی هک ال  کند[،کند ]و آن را معرهف میاسم نکره، آن اسمی است هک یا ال پذری است رد حالی هک این ال، رد آن ارث می
ذری است(.گیرد هک ال پای رقار می«صاحب»لفظ هک ال پذری نیست اما هب جای « ذی»شود )مانند پذری است واقع می

«ال ذي»و « الغالم»و « ابني»و « هند»و          «ذي»و « هم»: و غيره معرفة كـ53

م(، الغالم )اسم ال دار(، الذی  و ره اسمی غیر از آنچه ذرک شد، معرهف است مانند: هم )ضمیر(، ذی )اسم اشاره(، هند )اسم علَ
)موصول( 
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معارف اقسام

یک: ضمیر
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تعریف ضمیر

بالض ميرسم  « هو»و « أنت»: فما لذي غيبة أو حضور كـ54

را ضمیر بنام. -مانند انت و هو  -اسمی هک ربای ]شخص یا اشخاِص[ غایب یا حارض است 
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ضمیر متصل

أبدااختيارا « إل ا»ال يلي: و ذو ات صال منه ما ال يبتدا و 55

گاه رد پی ضمیر متصل از ضمیراه آن است هک رد ابتدا واقع نمی عمول و رد غیر رضورت شعری( رد حالت اختیاری)هب صورت م « ااّل »شود و هیچ

رد نمی آید. 
«كسليه ما مل»من « الهاء»و « الياء»و «     ابني أكرمك»من « الكاف»و « الياء»: كـ56

: تو)یک مؤنث( او را «سلیه ما َمَلک»رفزند من رگامی داشت رتا. و یاء و اهء رد مثال: « ابنی ارکَمَک »... مانند یاء و کاف رد مثال: 
رد مورد مایملکش مورد رپسش رقار بده 

نصبكلفظ ما  3: و كل  مضمر له البنا يجب و لفظ ما جر  57

ست و ]همچنین[ لفِظ ضمیرِ ]متصله[ مجرور شده همانند لفِظ ضمیرِ منصوب شده است.و ِبنای همه ضماری واجب ا
«المنحفإن نا نلنا  5اعرف بنا»صلح                 كـ« نا»: للر فع و الن صب و جر  85

اه رسیدیم. اان ما هب بخششمربای حالت رفع و نصب و رج، شایستگی دارد، مانند: هب کمک ما بشناس ]هب سبب ما بشناس[ پس ه « ان»ضمیر 
«اعلما»و « قاما»كـ غيرهلما                    غاب و « الن ون»و « الواو»و « ألف»: و 59

ستند( و ِاعلما )شما دو نفر شود. مانند: اقما )آن دو نفر ربخواالف و واو و نون هب عنواِن ضمیرِ ]متصِل[ غایب و غیرغایب)مخاطب( آورده می
بدانید(.
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مواضع وجوب و جواز استتار ضمیر

«إذ تشكر  نغتبط أوافقافعل »: و من ضمير الر فع ما يستتر              كـ60
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گامی  شویم)انجام بده ات همراهی کنم شاد و خوشحال می«ِافَعل ُاواِفْق َنغَتِبْط إذ َتشُکُر » و بعضی از ضماری رفعی، آنهایی هستند هک مستتر میشوند، مانند:  هن
«هک شکرزگاری میکنی یا زریا تو شکرزگاری میکنی

ضمیر منفصل

تشتبهو الفروع ال « أنت»و «               هو« »أنا»: و ذو ارتفاع و انفصال: 61

م[ ُمشتَبه نمی )هب آسانی دانسته شوند ضماری منفصل رمفوعِی ]اصلی[ اان، هو و انت هستند و رفوِع ]هب دست آُمه از این اصول ربای متعلِّ
شود(.می
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مشكال، و الت فريع ليس «إي اي»: و ذو انتصاب في انفصال جعال            62

ای»ربای ضمیر منفصل منصوبی واژه  رقارداده شده است و هب دست آوردِن رفوعات از این اصل)ایای( مشکل نیست.« ایّ
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اتصال و انفصال ضمیر
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المت صلء أن يجي 1ء المنفصل                إذا تأت ييجي: و في اختيار ال 63

کان این وجود داشته باشد هک ضمیر هب صورت متصل بیاید، رد حالت اختیار هب صورت منفصل نمی آید. گامی هک ام هن
انتميالخلف « كنته»و ما          أشبهه في « سلنيه« »هاء»افصل أو  صل: و 64

اه هب دلیل جلوگیری از طوالنی شدنآ«)سلنیه»اهء را رد  کلمه( بیاور،  ن را از من بپرس( و مانند آن را هب صورت متصل یا منفصل)َسلنی ایّ
اما رد ]خبر کان و اخواتش ماننِد[ کنُته)من آن بودم(، اختالف نظر ]هب نحویان[ منتسب شده است.

و ات صاال أختار، غيري اختار االنفصاال «خلتنيه»: كذاك65
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کنم اما زج ا رد آن اختیار میتو رما آن پنداشتی( نیز اختالف نظراهیی وجود دارد، و من متصل آوردن ضمیر ر«)ِخلَتنیه»رد « سلنیه»همچنین مانند 
کنند.من منفصل بودن را اختیار می

http://www.tt-ej.ir/


53 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک 

تقدیم و تأخیر در ضمائر

في ات صال                   و قد من ما شئت في انفصال األخص  : و قد م 66

کلم، مخاطب و غایب( را مقدم ب گام متصل آوردِن ]چند ضمیر[، ضماری اخّص)خصوصی رت نسبت هب گوینده، هب رتتیب: مت دار اما رد هب هن
اهی مقدم بساز.آوردن ضمیر هب شکل منفصل، ره کدام ]از ضماری منفصل را هک[ میخو

: و في ات حاد الر تبة الزم فصال                 و قد يبيح الغيب فيه وصال67
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ر غایب باشند، رد حالتی هک دو ضمیر از حیث رتبه با هم ربارب هستند، ملزم هب منفصل آوردن ]دومی[ باش، البته گاهی هم رد حالتی هک ره دو ضمی 
متصل آوردنشان مجاز است.
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وقایهنون 
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قد نظم« ليسي»وقاية و « نون»الن فس مع الفعل التزم           « يا»: و قبل 68

کلم متصل هب فعل، آوردن  مشاهده شده است. «لیسی»واجب شده و البته گاهی نیز رد شعر، « نون واقهی»قبل از یاِء مت
مخي راو كن اعكس « لعل »ندرا                 و مع « ليتي»فشا و « ليتني»: و 69

معکوس کن. و مختاری « ّل لع »، انرد است. و این حکم را رد مورد «لیتی»، شایع است و نیاُمن آن رد «لیتنی»و ]آُمن نون واقهی رد[ 
  ...
من قد سلفا بعض« عن ي»و « من ي»: في الباقيات و اضطرارا خف فا            70

گان، منّی و عنّ  ...  رد موارد باقی مانده ]از رحوف مشبهه ی را هب علت رضورت بالفعل، رد اینکه با نون واقهی بیاوری یا هن[، و بعضی از گذشت
]شعری[ هب صورت مخفف آورده اند.

يفيالحذف أيضا قد « قطني»و « قدني»قل  و في             « لدني« »لدن ي»: و في 71

شود.ُدِنی، اندک است و رد قدنی و قطنی، گاهی حذف نون واقهی زیاد میو رد لدنّی، ]نیاوردِن نون واقهی و آُمن هب صورت[ َل 
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دو : علم
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علم شخص
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«خرنقا»و « جعفر»المسم ى مطلقا علمه كـ يعي ن : اسم72

ِم مانند الـِ تعریف و قید معنویاسمی هک مسّمی)صاحب اسم و وجود خارجی( را هب شکل مطلق)افرغ از قید لفظی  مانند اشاره( معین میکند، َعلَ
آن مسّمی است، مانند: جعفر: انم رمد، رِخِنق: انم یکی از زانن شارعه ...

«واشق»و « هيلة»و « شدقم»و «                        الحق»و « عدن»و « قرن»: و 73

کانی است، الحِق: انم اسبی است، شدقم: انم شتری است، هیله: انم زِب زنی... و رَقَن: انم قبیله ایست، َعَدن: انم  است،  م
واشق: انم سگی است.
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اسم، لقب، کنیة

صحبا: و اسما أتي و كنية و لقبا و أخ رن ذا إن سواه 74

م رد هس حالت اسم، کنیه و لقب می آید، لقب را  مؤرخ بیاور. -نظور اسم است هن اسم و کنیه( بودارگ همراه غیر خودش)م -َعلَ
ال ذي ردف: و إن يكونا مفردين فأضف                حتما و إل ا أتبع 75
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ز  »ارگ اسم و لقب، مفرد)رد مقابل مضاف( باشند)مانند   دومی اضاهف کن)هک ببق این سعید خورجین است(( حتما اولی را هب«)هذا سعیُد رکُ
گاه لقب قبل از اسم نمی آید( و ارگ اسم و لقب مفرد نبودند)م بیت قبلی حتما ب هذا »ضاف بودند مانند: اید اولی اسم و دومی لقب باشد و هیچ

یُن العابِدیَن  ، دومی را اتبع اولی بیاور)بدل یا عطف بیان(«(عبُداّلّلِ زَ

اقسام علم شخص

«أدد»و « سعاد»ارتجال كـو ذو «                أسد»و « فضل»و منه منقول كـ: 76

م  است، مانند: سعاد و ُادد ...« رمتَجل»است، مانند: فضل و اسد و بعضی « منقول»بعضی از اسم اهی َعلَ
أعرباتم  « ويه»بمزج رك با ذا إن بغير ، و ما جملةو : 77

تمام « وهی»غیر از  ماشاَءاّلُل( و ربخی رمکب زمجی هستند، و این)رمکب زمجی( ارگ با چیزی... و ربخی از علم اه جمله)رمکب اسنادی مانند 
شود.شده باشد، معرب می

«قحافةأبي »و « عبد شمس»و شاع في األعالم ذو اإلضافة                 كـ: 78

قحاهفشمس و ابیعلِم اضافی شایع است، مانند: عبدرد میان اعالم، 
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علم جنس

كعلم األشخاص لفظا و هو عم       علمو وضعوا لبعض األجناس : 79

می وضع شده است)مانند ُاساهم ربای أسد( هک لفظاً مانند علِم اشخاصربای بعضی از جنس د، و آن اسم ]از نظر معنی ربای تمام اناه، اسم َعلَ
ارفاِد آن جنس[ عمومیت دارد ]و مختص یک شیء خاص نیست[.

للث علب« ثعالة»للعقرب و هكذا « أم  عريط»من ذاك: 80

از جمله: امُّ رعیط: علم ربای عقرب و همچنین ثعاهل: علم ربای روباه است.
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للفجرةعلم « فجار»للمبر ة كذا« بر ة»و مثله: 81

است.« بدکاری»هک علم ربای« َفجار»است، همچنین « نیکوکاری»م ربای هک عل « ةرَبَّ »و همانند آن است: 
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سه : اسم اشاره
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اسم اشاره مشترک

اقتصرعلى األنثي « تا« »تي« »ذه»و « ذي»لمفرد مذك ر أشر            بـ« ذا»: بـ82

مفرد مؤنث اکتفا کن.ربای اشاره هب « ذی، ذه، تی، ات»هب وسیله ذا هب مفرد ذمرک اشاره کن و هب 
اذكر تطع« تين« »ذين»و في سواه                 المرتفعللمثن ي « تان« »ذان»: و 83

 ]از نحویان[ وریوی کنی.را ذرک کن ات« ذین و تین»را ربای مثنی رمفوعی است و رد غیر آن )مثنی منصوبی و مجروری( « ذان و اتن»
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انطقاو المد  اولي ولدي البعد              أشر لجمع مطلقا    « أولي»: و بـ84

هب جمع هب صورت مطلق)اعم از ذمرک و مؤنث و عاقل و غیرعاقل( اشاره کن، و ممدود آوردِن اولی ]هب شکل اوالء[ « اولی»هب وسیله واژه 
گام اشاره هب بعید سخن بگو ... بهتر است. و هن

ممتنعه« ها»ان قد مت « ال الم»و      أو معه       « الم»حرفا دون « الكاف»: بـ85

... هب وسیله ]اضاهف رکدن[ کاِف رحفی)هن کاف اسمی، منظور کاف خطاب است( بدون ازفودِن الم ُبعد یا همراه با آن؛ و آوردن الم 
ممتنع است. -تنبیه را جلو انداختی و ذرک رکدی« اه»ارگ  -

اسم اشاره مختص)به زمان( 

صال« الكاف»، و به أشر إلى                      داني المكان« ههنا»أو « هنا»: و بـ86

کان زندیک اشاره کن، و هب آن کاف خطاب متصل نما ...« ههنا»یا « ُهنا»و هب وسیله  هب م
«هن ا»انطقن أو « هنالك»أو بـ«                      هن ا»، أو فه« ثم »: في البعد أو بـ87

کان[ دور، یا هب وسیله ... ربای ]اشا ، َهّنا، هناِلک، ِهّنا»ره هب م ربای اشاره هب دور سخن بگو.« َثمَّ
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چهار : موصول
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موصول مختصّ 
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إذا ما ثن يا ال تثبت« اليا»و «                  ال تي» ، األنثي«ال ذي»االسماء  موصول: 88

گامی هک این دو موصول مثنی میموصوِل اسمی، الذی است هک مؤنث آن التی می  شوند رب جای خود مگذار)حذف باشد، و یاء آن دو را هن
کن( ...

فال مالمةإن تشدد « الن ون»: بل ما تليه أوله العالمة و89

 یعنی می شود ی و الذیبود)ذاء و اتء رد الت یِن([ را از پی آن رحفی ردآور هک یاء بعد از آن واقع شده -َاِن، -َ... بلکه عالمِت ]تثنیه)
(. ( اللذاِن و اللَذیِن  و ارگ نون مثنی را مشدد رکدی مالمتی رب تو نیست)اللذانِّ و اللذینِّ

شد دا أيضا و تعويض بذاك قصدا« تين»و « ذين»من « الن ون»: و 90

ن تشدید، بیان تعویض است)هب شود، و مقصود از ای شد( مشدد میاللذین( هک مشدد مینوِن ذین و تین هم )همانند نون موصول مثنی)الّلذان و 
گام تثنیه حذف می ه است(.شدند و این تشدید، ِعوض از یاء و الِف محذوف آُماین معنا هک یاِء الذی و الِف ذان)اسم اشاره( هن

رفعا نطقا« الواو»بـمطلقا و بعضهم « ال ذين« »اأُللى« »ال ذي»: جمع 91

یله هذیل( جمع است هب طور مطلق)یعنی رد رفع و نصب و رج یکسان است(، البته بعضی از رعب زباانن )قب « ااُللی و الَذیِن »جمع الذی، 
الذین را رد حالت رفعی با واو بیان رکده اند )الذوَن(.

نزرا وقعا« ال ذين»كـ« الل اء»و  قد جمعا « ال تي»، «ال الء»و « ال الت»: بـ92

شود و َالاّلِء مانند الذین ]ربای جمع ذمرک[ هم قلیاًل هب کار رفته است.التی هب وسیله االِت و ااّلِء جمع بسته می
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موصول مشترک
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شهرعند طي  قد « ذو»تساوي ما ذكر               و هكذا « أل»و « ما»و « من»: و 93

توانند هب کار روند( و من و ما و ال موصوهل با آنچه ذرک شد )الذی و التی و رفوعات آنها( مساوی هستند)یعنی هب جای ره یک از آنها می
همچنین ذو ]هب عنوان موصول[ زند قبیله طی مشهور شده است. 

«ذوات»أتي « ال التي»و موضع «                           ذات»أيضا لديهم « ال تي»: و كـ94

تص مفرد و همچنین )همان طور هک زند طّی ذو موصول مشترک است( ذاُت)مبنی رب ضّم( نیز ربای ]بعضی از قبیله طی[ همانند التی ]موصول مخ 
مؤنث[ است؛ و ذواُت)مبنی رب ضّم( نیز ]زند بعضی از قبیله طی[ رد محّل کارربد الالتی آُمه است.

الكالم، إذا لم تلغ في «من»استفهام أو « ما» بعد« ذا»، «ما»: و مثل 95

)یعنی زائده نباشد یا  استفهامیه رقار گیرد، دوّماً رد کالم لغو از عمل نشده باشد« من»یا « ما»، موصول است، رهگاه اواًل بعد از «ما»همانند « ذا»و 
اشد[ ذا(، ملغی از عمل است( ]و سوماً اسم اشاره نب)رد ماذا و منبا مای استفهامیه جمع نشده باشد، زریا ذا رد این حاالت 
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عائد صله

على ضمير الئق مشتمله : و كل ها تلزم بعده صله69

ز حیث تذکیر و تأنیث و تعداد ابعد از تمام موصوالت، جمله صله ای، شامل ضمیری شایسته، الزم است )یعنی ضمیر باید همگون با موصوالت 
باشد(
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«ابنه كفل عندي ال ذي من»به، كـ                 وصل« ال ذي»: و جملة أو شبهها، 97

آید(آن صله رد مابعدش می شود )ربایو جمله یا شبهه جمله )رظف و جاّر و مجروِر متعلق هب افعال عموم واجب الحذف( هب الذی وصل می
ِذی اْبُنُه ُكِفْل )جمله(: کسی هک زند من است همان است هک پسرش كفالت شده است.مانند: َمن عِ  نِدی )شبهه جمله( الَّ

قل  و كونها بمعرب األفعال  «أل»: و صفة صريحة صلة98

ودِن افعال معرب )مضارع( شود و صله ب می و صفتی رصیح )خالص رد وصفیت مانند اسم افعل و اسم مفعول(، صله اِل موصوهل واقع
ربای اِل موصوهل بسیار قلیل است.

و أعربت ما لم تضف                   و صدر وصلها ضمير انحذف« ما»كـ« أى : »99

د، معرب است.شایُّ مانند ما موصوهل است )موصول مشترک است( و چنانچه اواًل اضاهف نشود و دوماً رد آغاز صله آن ضمیری محذوف با
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حذف عائد
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يقتفي« أي»غير « أي ا»ذا الحذف                      : و بعضهم أعرب مطلقا و في100

بعضی از نحات )همچون خلیل و یونس(، اّی را هب صورت مطلق معرب رکده اند. موصوالِت غیر از ایُّ رد این نوع از حذف )حذف 

ا )رمیم/عائدی هک رد ابتدای صله است  ْحمِن ِعِتیًّ ُهْم ]ُهو[ َأَشدُّ َعَلی ارلَّ (( از ایُّ وریوی میکنند 66مانند هو محذوف رد این آهی رشیفه: َأيُّ
)یعنی عائد بعد از رفاهم شدن رشایط حذف میشود( ]ارگ ...[
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يختزل: ان يستطل وصل و إن لم يستطل فالحذف نزر؛ و أبوا أن 101

ْرِض ِإهٌل )زرخف/... ارگ صله  َ ماِء ِإهٌل َو فِی اْلْ ِذی ]هو[ فِی السَّ ((. و ارگ صله 44طوالنی باشد )مانند هو محذوف رد این آهی رشیفه: َو ُهَو الَّ
.[ طوالنی نباشد، ]این نوع از[ حذف )یعنی حذِف عائِد ابتدای صله( بسیار کم است. نحویون ابا دارند از اینکه عائد حذف شود ... ]ارگ ..

 4منجلي 3عندهم كثير 2: إن صلح الباقي لوصل مكمل  و الحذف102

کان عائ دشدن دارد، ... ارگ آنچه هک بعد از حذِف ]عائد، از صله[ باقی میماند صالحیت صله بودن را هب طور کامل داشته باشد )یعنی ضمیری هک ام
ن )ـه رد ابوه( دارد[ و ، ارگ هو حذف بشود ابوه منطلٌق میتواند صله کاملی باشد زریا عائِد جایگزی «جاء الذی هو ابوه منطلٌق »دارا باشد(، ]مانند 

کار است ... ]جاییکه ...[  حذِف ]عائد[ زند نحویون رفاوان است هک رفاوانی اش آش
«يهبمن نرجو »بفعل او وصف كـ                  : في عائد مت صل إن انتصب103

مالک مانند اهء محذوف  ائدی هک ضمیر متصل باشد و هب وسیله فعلی ]هب عنوان مفعوٌل هبِ فعِل اتهّم)نظر جمهور( یا خبرِ فعل انقصه )نظر ابن... رد ع
ذیَن ُکْنتُ  کاُؤُکُم الَّ ُعُمونرد ما کان عاجُلُه هب تقدری ما کاهَنُ( یا اسم رحوف مشّبهة بالفعل)نظر صّبان مانند آهی رشیفه  َأْیَن رُشَ ( هب تقدری 11)انعام/ْم ََتْ

هم رشکائی([ یا وصفی منصوب شده باشد، مانند:  ُجو َيَهْب »َتُعموَن أنَّ ( کسی هک هب او امیدواریم می مثاِل مفعوٌل هب فعل اتهّم «)َمن ََنْ
بخشد. )َنجوُه بوده است هک ُه حذف شده( 

«قضى»بعد أمر من  «أنت قاض»: كذاك حذف ما بوصف خفضا                كـ104
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ل ارمی از همچنین حذف ضمیر عائدی هک هب وسیله صفِت ]رد معنای حال یا استقبال[ مجروِر ]هب اضاهف[ شده باشد، مشروط رب آنکه بعد از فع 
)هط/« قضی»ماده  ی کم کنندهرا تو ح ()هب تقدرِی انَت اقِضیِه)پس حکم کن آنچه 71آُمه باشد، ]جازی[ است، مانند: ]اَفْقِض ما[ أنت اقض 

آن هستی((.
«فهو بر  مر  بال ذي مررت »جر                       كـ 1: كذا، ال ذي جر  بما الموصول105

ْر  ُت همچنین ]حذف[ ضمیر عائدی هک هب وسیله رحف رجی هک موصول را مجرور رکده است، مجرور شده باشد، جازی است. مانند: رُمَّ ِباّلِذی رَمَ
ده( : گذر کن رب کسی هک رب او گذر رکدم زریا او نیکوکار است. )رد این مثال هب از رمرُت هب حذف شده زریا الذی نیز با باء مجرور شفَْهَو رَبّ 
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پنج: معرفه به ال
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مقدمه

«الن مط»عر فت، قل فيه « نمط»فقط                فـ« الل ام»حرف تعريف أو « أل: »061

ه( را معرهف رگدانی بگو: پوشِش روی کجاو«)نمط»فقط الِم آن رحف تعریف است، پس ارگ ]خواستی[ واژه ال رحف تعریف است یا 
النمط 

زائده« الـ»اقسام 

«الل اتي»ثم  « ال ذين»و « اآلن»و «الل ات»: و قد تزاد الزما كـ107

ین و الالتی.الالت )انم یک بت( و االن )رظف زمان حارض( و الذ :شود ماننداضاهف میو گاهی ال رد حالی هک الزهم است، ]هب لفظ[ 
«طبت الن فس يا قيس الس ري»كذا و «                بنات األوبر»كـ : و الضطرار108

 اورب و انم نوعی اقر(( ن بناِت و گاهی ال ]هب صورت زائده و غیرالزهم[ ربای رضورت ]شعری[ می آید، مانند: بناُت اَْلورَبِ )اصل آ
و مانند: ای قیس رشیف نفس تو راحت شد )النفس رد اصل نفساً و تمییز بوده هک هب رضورت شعری ال رگفته است(.

: و بعض األعالم عليه دخال للمح ما قد كان عنه نقال109

ِم ]منقول[ از آن ]وصف[ نقل شده است )ساخته ش ال، رب بعضی از اعالم داخل میشود، هب رغض اشاره ده است( هب وصفی هک آن َعلَ
...

http://www.tt-ej.ir/


83 .... ترجمه روان ابیات الفیه ابن مالک 

فذكر ذا و حذفه سي ان«                         الن عمان»و « الحارث»و « الفضل»: كـ110

ی هک انم او هب امید صاحب س ... ]یادآوری و گوهش چشم هب معنای وصفی هک این علم از آن منقول شده است مانند:[ الفضل ]گفتن هب ک 
و النعمان، پس  انمیده شده است[ الحارث ]گفتن هب کسی هک انم او هب امید اینکه کشاورز شود اینگوهن انمیده شده است[« فضل»فضل شدن 

ن ندارد( دبیان رکدِن این ال )زائده غیرالزهم )لمحیه(( و حذف آن ]از حیث معرهف رکدن[، یکسان است )یعنی تأثیری رد معرهف رک
...

«الـ»علم بالغلبه با 

«العقبة»: و قد يصير علما بالغلبة                     مضاف او مصحوب أل كـ111

م میشود، مانند: العقبه )رد لغت هب معنای راه دشوار رد کوه است هک هب  گاهی کلمه مضاف یا اسم دارای ال، هب خارط غلبه و کثرت استعمال، َعلَ
کانی خاص انمگذاری شد(. رمور ربای م

تنحذفأو تضف         أوجب و في غيرهما قد  4ذي، إن تناد« أل»: و حذف 112

[ م بالغلبه( را از اسمی هک از آن منادی یا مضاف میسازی واجب بدان و رد غیر ندا و اضاهف گاهی ]هب صورت قلیلو حذف این ال )عل 
این ال حذف میشود. 
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باب چهارم : ابتداء
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تعریف مبتدا
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«2زيد عاذر من اعتذر»خبر                     إن قلت  1: مبتدأ زيد و عاذر131

عارٌذ َمن ِاعَتَذر: زید از کسی هک عذرخواهی کند، عذرپذری است، زید، مبتدا و عارذ، خبر است.ارگ بگویی: زیٌد 

مبتدای وصفی

فاعل اغني في 141 «أ سار ذان»: و أو ل مبتدأ و الث اني

، اصل آرد مثال: أ سار  ذان: آیا آن دو رمد رد شب رونده  ]ساّد ن ساِرٌی بوده و اعالل شده( مبتدا است و دومی افعِل اند؟، اّولی)سار 
مسّد خبر[ است هک مبتدا را ]از خبر[ بی نیاز رکد.

«فائز أولو الر شد»: و قس، و كاستفهام الن في، و قد             يجوز نحو 115

ایجاد شده « أ»د کیَف یا رحفی مانند که هک استفهام با اسمی ماننو قیاس کن ]رب اساِس این مثال )أ سار  ذاِن( و مبتدای وصفی بساز، اعّم از این 
ه رب نفی و استفهام باشد[، و ]رد ساختِن مبتدای وصفی[ نفی همانند استفهام است. و ]هب نظر اخفش و کوفیّون[ گاهی ]مبتدای وصفی بدون تکی 

گارند»نیز ساخته میشود[ مانند مثاِل  « صاحبان رشد و هدایت وریوز و رست
خبر        إن في سوي االفراد طبقا استقر 6: و الث ان مبتدأ و ذا الوصف116

ع( این وصف خبر است و کلمه دوم مبتدای ] مؤرخ[ است ]و دیگر مبتدای وصفی نیست[، ارگ این وصف رد غیرمفرد )یعنی مثنی و جم 
ان ازلیدان(مطابق ]خبر[ باشد. )مبتدا و خبر ره دو مثنی یا جمع باشند مانند أ اقئم
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عامل رفع مبتدا

: و رفعوا مبتدأ باالبتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا171

]نحویون[ مبتدا را هب ابتدائیت )عاری بودن از عوامل لفظیه( رفع داده اند، همچنین رفِع خبر نیز هب وسیله مبتدا است. 

تعریف خبر

«الل ه بر  و األيادي شاهدة»المتم  الفائدة                   كـ: و الخبر الجزء 181

همچون: اّلّلُ رَبٌّ و اْلیاِدی شاهَِدٌة ]هل[ : خدا رَبّ )یکی ای سخن )عامل اافدهخبر، زجء کامل کننده افئده ز انمهای خدا هب ی کامل معنا( است،
ی[ اند. معنای نیکوکار( است و نعمتهای خدا گواه ]این نیکوکار
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اقسام خبر و رابطش
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ال ذي سيقت لة : و مفردا يأتي و يأتي جملة                  حاوية معني191

منظور از حاوی ]هب رشط[ حاوی بودِن معنای ]مبتدایی[ هک آن جمله ربای آن مبتدا بیان شده است، می آید. ) خبر هب صورت مفرد و جمله
ابط د؛ و علت رشِط وجود رمعنا بودن این است هک جمله خبرهی شامل ضمیر یا اسمی باشد هک هب مبتدا عنایت دارد و جمله خبرهی را هب مبتدا رمتبط میکن

گاهن بودن آنها با هم است(  رفع توّهم مستقل بودِن جمله خبرهی از مبتدا و بی
«نطقي الل ه حسبي و كفى»: و إن تكن إي اه معنى اكتفى            بها كـ021

 
ِقی اّلّلُ َحسبی و كفی: سخن من این است، ط و ارگ جمله خبرهی از نظر معنا عیناً همان مبتدا بود، مبتدا هب آن جمله ]هب عنوان خبر[ اکتفا میکند. مانند: نُ

خدا ربای من کافی است. 
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: و المفرد الجامد فارغ و إن                يشتق  فهو ذو ضمير مستكن121

س آن مفرد دارای پ  خبرِ مفرِد جاُمِ، دارای ضمیر نیست )نظر بصریون( و ارگ مشتق باشد ]یا تأویل هب مشتق ربود مانند زیٌد اسٌد هب تأویل شجاٌع[
ضمیری مستتر است.

: و أبرزنه مطلقا حيث تال ما ليس معناه له محص ال122

کار ساز، ره جایی هک این وصف، ما بعد مبتدایی رقار گیرد هک  معنای این ضمیرِ مشتق را مطلقاً )خواه ایمنی از خطا واقع شده باشد یا نشده باشد( آش
زیٌد عمرٌو ضارهُب »آن مبتدا حاصل نشده باشد )بلکه معنای وصف رمبوط هب مبتدای دیگری باشد مانند وجوِب ظهوِر هو راجع هب زید رد  وصف ربای

هک رد این حالت ضارب خالی از ضمیر است و جمله بیانگر زننده بودن زید است(« هو
ئن أو استقر  : و أخبروا بظرف أو بحرف جر                ناوين معني كا123

« استقّر »)اسم افعل( یا « کائٌن »ای ی ]عاملی[ هب معننحویون هب وسیله رظف یا جار و مجرور ]از مبتدا[ خبر داده اند رد حالی هک رد تقدری گیرنده
)فعل عمومی واجب الحذف( هستند.

: و ال يكون اسم زمان خبرا عن جث ة و إن يفد فأخبرا124

ده )مانند اسم زمان خبر ]از مبتدای هب صورت[ ذات واقع نمیشود و ارگ ]خبر دادن هب وسیله آن[ مفید ]افیده معنوی[ بود، پس ]با آن[ خبر ب
نحن فی شهِر رمضاَن(
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مسوغات ابتدا به نکره
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«1عند زيد نمرة»: و ال يجوز االبتدا بالن كرة                  ما لم يفد كـ125

ست ]و موارِد مفید، مانند[ ماده ببری ی کالمی[ نباشد، جازی نی ابتدا هب نکره )نکره آوردِن مبتدا( مادامی هک ]مبتدا رقار دادن آن[ مفیِد ]افیده
زند زید است )مسّوغ ابتدا هب نکره: تقدم خبرِ رظف یا جار و مجرور(.

«من الكرام عندنا رجل»و «             ما خل  لنا»فـ« هل فتى فيكم»: و 126

رمدی از زبرگواران »ی( و )مسوغ: تقدِم نف « دوستی نداریم»)مسوغ: تقدم استفهام( و « آیا جوانمردی رد شما هست؟»و ]مواردی همچون[ 
)مسوغ: موصوهف بودن رد حالت غیر عامل بودِن موصوف ربای وصف(« زند ماست

و ليقس ما لم يقل« يزين عمل           بر  »و « رغبة في الخير خير»: و 127

« ار نیک، زینت میدهدک»)مسوغ: موصوهف بودن رد حالت عامل بودِن موصوف ربای وصف( و « تمایل هب کار نیک، نیکوست»و 
وان لکه میت )مسوغ: مضاف واقع شدن( و باید آنچه گفته نشد، قیاس شود )یعنی مواردی هب عنوان مثال بیان شد و محدود هب این موارد نیست ب 

افیده داشتن را هب صورت قیاسی تشخیص داد(. 
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اصل در تقدیم و تأخیر  مبتدا و خبر

: و األصل في األخبار أن تؤخ را             و جو زوا الت قديم إذ ال ضررا281

د.دانسته اناصل رد خبراه مؤرخ آورده شدِن آنهاست و رد موارد نبوِد رضر هب مفید بودن، مقدم آوردِن خبر را جازی 
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وجوب تقدیم مبتدا

بيان : فامنعه حين يستوي الجزآن                   عرفا و نكرا عادمى291
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گامی هک مبتدا و خبر از نظر معرهف و نکره بودن با هم مساوی هستند، رد حالی هک هیچکدام از آن دو رقینه بیانیه ندارند؛ مقدم آوردِن  خبر را منع  هن
کن.
الفعل كان خبرا                  أو قصد استعماله منحصرا 1ا إذا ما: كذ130

گامی هک فعل )جمله فعلیه( ]هب عنوان[ خبر ]آُمه[ باشد یا هب کار ربدِن خبر هب ص  ورت محصور قصد شده همچنین ]منع کن تقدیم خبر رب مبتدا را[ هن
باشد )خبر با ااّل یا انما محصور باشد( ...

«من لي منجدا»ابتدا            أو الزم الص در كـ« الم»سندا لذي : أو كان م131

من  ... یا خبر اسناد داده شده هب مبتدای دارای الم ابتداء ]مانند: زَلیٌد اقئٌم[ یا مبتدای صدارت طلب باشد مانند: هچ کسی نجات دهنده
است. 
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وجوب تقدیم خبر

الخبر ملتزم فيه تقد م               «     لي وطر»و « عندي درهم»: و نحو 321

است، تقدم خبر ]رب مبتدا[ الزم دانسته شده است.« نیازی دارم»و « ردهمی زند من است»]رد آنچه[ مانند مثال  
: كذا إذا عاد عليه مضمر مم ا به عنه مبينا يخبر133

کار از آن خبر داد همچنین ]تقدیم خبر رب مبتدا واجب است[ گامی هک ضمیری از آنچه هب وسیله خبر هب صورت آش ه شده است )مبتدا( هب هن
]زجئی از[ خبر بازگشته باشد )مانند فی الداِر صاحُبها هب دلیل جلوگیری از عود ضمیر هب متأرخ لفظی و رتبی( ... 
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«مته نصيرا؟أين من عل»: كذا إذا يستوجب الت صديرا                      كـ134

گامی هک خبر صدارت طلب است مانند:  ... «کجاست کسی هک من او را یاری کننده میپنداشتم؟»... و همچنین هن
«ما لنا إل ا ات باع أحمدا»: و خبر المحصور قد م أبدا كـ135

«تزج وریوی نمودن از رسول ارکم، راهی ربای ما نیس » ... و ]همچنین[ همواره خبرِ ]مبتدای[ محصور را مقدم بدار مانند:
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جواز حذف مبتدا و خبر

«من عندكما؟»بعد « زيد»تقول                   : و حذف ما يعلم جائز كما136
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« زید»میگویی « شماست؟سی زند هچ ک »حذف آنچه ]از مبتدا و خبر[ هک دانسته میشود )معلوم است( جازی است، همانگوهن هک ]بعد از سؤاِل[ 
)عندان هب عنوان خبر، محذوف است(.

عرف استغنى عنه إذ« زيد»فـ«           دنف»قل « كيف زيد؟»: و في جواب 137

گامی هک شناخته شده است ) ه( نیازی هب آن نیست.رقینه مقالی وجود و رد اپسخ جمله کیف زیٌد بگو دنٌف )رمیض( زریا واژه زید هن

بروجوب حذف خ

ذا استقر   غالبا حذف الخبر            حتم و في نص  يمين« لوال»: و بعد 138

ست ]مانند این ]امتناعیه[ حذف خبر حتمی است و رد متِن قََسم )جمله قسمیه( این ]حذف وجوبی خبر[ رقار داده شده ا« لوالی»و غالباً بعد از 
ُهْم َلفی  و رفته رفو خود مستی رد آانن هب جان تو سوگند، ]این حقیقت هک[ای ایپمبر()71َیْعَمُهوَن )حجر/ ْم َسْکَرِتهِ آهی رشیفه: َلَعمُْرَک ِإنَّ

یعمهون ]قَسمی[( رسرگدان بودند، ]مورد قسِم من است[()قَسِمی رد این موارد خبر محذوف است هب تقدری لعمُرک انهم لفی سکرتهم
«كل  صانع و ما صنع»كمثل          «       مع»عي نت مفهوم « واو»: و بعد 139

و بعد از واوی هک مفعوِم مع را تعیین میکند )واو هب معنای مع( ]خبر واجب الحذف است[ مانند مثال: كّل صانع و ما صنع ]ُمقترانِن[ 
«.سازنده و آنچه هب دست او ساخته شده رقین هم هستند»

عن ال ذي خبره قد أضمرا : و قبل حال ال يكون خبرا140
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گامی هک مبتدا مصدر یا مضاف هب مصدر است هب گوهن ای هک[ قبل از حالی واقع شده است هک این حال ]صالحیت[ خبر ب  ودن و ]همچنین هن
]از مبتدایی[ هک خبر آن رد تقدری است را ندارد.

«منوطا بالحكم أتم                  تبيينى الحق  »و « ضربى العبد مسيئا»: كـ141

د حاصٌل اذا کان مسیئاً یا حاصٌل حاَل )هب تقدری رضبی العب« وقوِع زدن من بنده را رد حالی است هک بدرفتار باشد»]مبتدای مصدری[ مانند:  
( و ]مبتدای مضاف هب مصدر مانند:[  کارساختنم حق را رد حالی است هک هب حکمت اه پی »کوهِن مسیئاً «.وسته باشدکاملترین آش
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خبر متعدد

«شعرا 1هم سراة»: و أخبروا باثنين أو بأكثرا                     عن واحد كـ421

«ندآنها زعزیانند شارعان هست »داده اند مانند: و رعب هب وسیله دو خبر یا بیشتر از یک مبتدا خبر 
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